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KULTUR & FRITID INFORMERAR
GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!
Med vår egen evenemangsutvecklare Stefan Leijon som nyårstalare
känns det som om vi avslutade det gångna året på topp - samtidigt
som det blev en fin uppladdning med fokus på kultur- och fritidsfrågor inför det nya året. Först ut på banan när det gäller årets evenemang
är som vanligt Polstjärnepriset. Varmt välkomna in i ett spännande år
fyllt med stora och små kultur- och fritidsevenemang!
DELFINAL I POLSTJÄRNEPRISET
Torsdag 4 januari kl. 18.00 i Festsalen, Folkets Hus
Du som varit på delfinalen tidigare vet att det är en fantastisk tillställning med otroligt begåvade unga musiker som spelar för en fullsatt
festsal. Missa inte denna både rafflande och underbart vackra tävling!
Det är fri entré, men begränsat antal platser, så kom i god tid.
FÖRELÄSNING MED STEFAN FORSBERG
Fredag 5 januari kl. 16.00 i Kyrkans Hus
Stefan Forsberg är VD och konserthuschef för Kungliga Filharmonikerna. Han är också juryordförande i Polstjärnepriset. Stefan pratar
om musikens kraft, sin egen resa och om den oerhörda vikt projekt
som Polstjärnepriset har för kulturens framtid i Sverige. OBS! Föranmälan krävs till jessica.lindskog@vanersborg.se. Fri entré.
KONSERT MED POLSTJÄRNEPRISET
Fredag 5 januari kl. 18.00 i Vänersborgs kyrka
På denna populära konsert ger Polstjärneprisets deltagare från både
tävling och kurs ytterligare prov på sina färdigheter. Fri entré.
UTDELNING AV KULTURPRIS OCH KULTURSTIPENDIUM
Fredag 5 januari kl. 18.00 i Vänersborgs kyrka
Polstjärneprisets konsert inleds i år med utdelningen av Vänersborgs
kommuns Kulturpris och Kulturstipendium 2017. Mottagare är Bo
Knutsson respektive Evelina Stenvall. Evelina kommer också att framföra en operaaria ackompanjerad av Polstjärneprisets orkester.
FINAL I POLSTJÄRNEPRISET
Lördag 6 januari kl. 15.00 i Göteborgs Konserthus
Är det värt resan till Göteborg för att gå på denna finalkonsert? Ja, det
är det helt klart! Ta gärna med hela familjen på en utflykt. Fri entré.
FILMFESTIVALINVIGNING
Fredag 26 januari kl. 17.30 på Stora Biografen
Vi rullar ut röda mattan och tar emot Göteborgs Internationella
Filmfestival som streamar sin invigningsceremoni och visar festivalens
invigningsfilm. Titeln är än så länge hemlig, men det är en ny svensk
storfilm! Biljetten kostar 40 kr och bokas på Vänersborgs bibliotek.
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VÄNERSBORGS BIBLIOTEK
SENIORFILM
Torsdag 11 januari kl. 11.00 i hörsalen, Vänersborgs bibliotek
Tema Lars Molin. Kaffe och kaka före filmen. Fri entré.
KNATTEBIO MED FILMKLUBBEN KIKAREN
Fredag 12 januari kl. 15.30 i hörsalen, Vänersborgs bibliotek
Vår populära knattebio visar roliga, spännande och söta filmer för de yngsta barnen.
UTSTÄLLNING FÖR BARN
Vernissage onsdag 17 januari i hörsalen, Vänersborgs bibliotek
Utställningen heter ”Kan själv” och är en interaktiv utställning för små barn.

VÄNERSBORGS KONSTHALL
ETT BYGGE
Utställning med konst av Ida Isaksson-Sillén och Gösta Sillén. Pågår till 5 januari.
FAMILJEN ÄR STÖRRE ÄN FAMILJEN
Vernissage lördag 13 januari kl. 12.00-15.00
Magdalena Eriksson är konstnär och poet. I denna utställning visar hon sitt måleri,
men kl. 13.00 på vernissagedagen läser hon även egna texter. Pågår till 24/2.

MUSIKAKADEMI VÄNERSBORG JAZZ OCH IMPROVISATION
JAZZ MINI CAMP DELUXE
Anmälan har öppnat
Årets första Jazz Mini Camp arrangeras 24-25 februari, men du kan anmäla dig redan
nu för att säkra en plats. Gillar du jazz? Då älskar du detta!

ARENA FRITID
FUTSAL CUP 2018
19-21 januari
TVG-alliansen arrangerar turneringen som bland annat spelas i Fyrkanten i Vargön.
KOMMUNMÄSTERSKAP I INOMHUSFOTBOLL – FUTSAL
Söndag 29 januari i Idrottshuset
Nu är det dags igen att göra upp om kommunmästerskapstiteln i futsal. Det blir en
heldag med 100 % lokal fotboll, prestigemöten på rad och massor av intensiv
spänning. Tävlingen arrangeras av VIF.

VÄNERSBORGS MUSEUM
KAMMARKONSERT MED BIRGER SJÖBERGGYMNASIETS MUSIKELEVER
Måndag 22 januari kl. 19.00
PÅ KUNG OSCARS TID - Utställning om tiden då industrier och städer växte.

